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ASPECTOS DA UTILIZAÇÃO E VALOR TERAPÊUTICO DO GUARANÁ 

Eugênio Celso Emérito Araújo 

O guaraná ( Paullinia cupana var. sorbilis ( Mart. ) Ducke), já 

era cultivado pelos indígenas na epoca pre-colombiana, principalmente pe 

los Maués e Andiras no Baixo Amazonas e os Bares no Alto Rio Negro. Devido 

as suas propriedades medicinais, estimulantes e para alguns, afrodisia 

cas, ganhou grande importância. Um passo significativo para expansao da 

cultura foi dado, com o surgimento da Lei nº 5.823, de 14/11/1972 ( Lei 

dos Sucos ), que entre outras considerações, determina que"o refrigerante 

de guarana devera conter obrigatoriamente, uma quantidade mínima de 0,02 

( dois centésimos ) e maxima de 0,2 ( dois décimos ) de grama de semente 

de guarana, ou seu equivalente em extrato, por 100 ml ( cem milimetros ) 

da bebida." 

O efeito estimulante do guarana, deve-se ao alcaloide cafeina, 

o mesmo encontrado no cafe, o qual é encontrado em todas as partes da 

planta, apresentando maiores concentrações na semente, que ea parte atual 
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mente aproveitada. Os teores de cafeina nas sementes de guarana, (4,30 a 

4,70% ) sao os maiores dentre as principais especies vegetais cafeinogeni 

cas, tais como, O cafe (08a 1,3% ), mate (0,32 1,5% Je cha ( 2,42 a 

4,89% ). 
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Além da cafeina, ocorrem no guarana, em quantidades apreciaveis, 
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a teobromina ( vasodilatadora e anestesico ), teofilina ( bronco dilatado 

ra e auxiliar na digestao ), tanino ( adstringente ), âmido e sais mine 
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fais d calcio, Magnésio, rFosforo, Potassio, Sodio, Manganes, Cobre, Zinco 
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e ferro). Em relaçao ao cafe, cha preto e mate, O guarana e muito mais 

rico cm elementos minerais. 
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Estas características de composição do guaraná devem ser as 

responsáveis pelas inúmeras propriedades medicinais atribuídas ao mesmo 

como : antineurálgico, antitérmico e antidiarréico; estimulante poderoso 

e antigripal; previne a arteriosclerose; mitigador da fome devido 

a ligeira anestesia nas fibras do estômago; excelente cardiovascular; ex 

cita o sistema nervoso gastrintestinal, provocando a desinfecção dos 

intestinos; adstringente útil na blenorragia, nas leucorreias, nas he 

morragias passivas e nas diarréias crônicas; combate a prisao de ventre 

e diarreias; contra dispepsias atônicas e debilidades em geral; cura 

as cólicas flautulentas, as enxaquecas, as nevralgias, o ingurgitamento 

das visceras abdominais; febrifugo, sedativo e diurético. 

Quanto as formas de uso e posologia, tem-se conhecimento de que 

os nativos do Alto Amazonas tem o habito de mascar pequenos fragmentos 

da pasta do guaraná, com o que evitam a sede, a fome, o cansaço físico e 

mental e podem trabalhar mais horas seguidas. Cita-se também o use de 

bebida preparada a partir dos bastoes ralados ou do pó dissolvido em 

água e açúcar, com refrigerante. Usa-se tambem adicionar porções do pô, 

do bastao ralado ou do xarope a sucos, refrescos de frutas e ao leite, 

na proporção de uma colher das de cha para um copo. Os produtos comer 

ciais a venda no mercado, aconselham o uso de uma colherzinha das de 

café em um copo d'agua com açúcar e sua ingestao, de preferência, antes 

do desjejum ou antes de iniciar qualquer esforço físico ou mental, como 

também a mistura previa do pô com O açúcar antes de adicionar à agua.UL 

timamente tem-se refinado o processamento do guarana, gerando variação 

das formas de usos e expansão do consumo, à exemplo do xarope de guara 
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ná, produto mais elaborado que dispensa º uso de açucar e do guarana em 

pô solúvel, desenvolvido pela EMBRAPA/CPA TU .  
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Em Manaus o "Suco de guarana" faz parte do cardapio das 
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lanchonetes, preparado com uma colher das de sopa de guarana em po, 
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meia xicara de xarope de guarana, fatias de laranja e gelo moido, tudo 

isto passado em liquidificador. 

   


